
Gent Festival streeft er via WE SHARE MUSIC naar 
om evenementen en concerten 

toegankelijk te maken voor iedereen. 
Ook personen met een auditieve beperking genieten van 
een uitzonderlijke dienstverlening. We selecteerden twee 

topavonden uit ons Festivalprogramma 2019 waarop u voor 
een verminderde prijs (u betaalt slechts € 6,5) 

én met ringleiding kan genieten van de voorstelling.

U betaalt slechts €6,5 per ticket!

MA 23 SEPT  |  20:30 

MEESTERLIJKE 
BRUCKNER

SINT-BAAFSKATHEDRAAL 

DO 26 SEPT | 18:30

MÉDITERRA-
NUIT

OPERA GENT

WERELDTOP MET GENTSE ROOTS:  
PHILIPPE HERREWEGHE  

Wanneer Philippe Herreweghe ergens zijn licht over laat schijnen, levert hij gegarandeerd iets 
opmerkelijks af. Na de barokmuziek nieuw leven in te blazen, focust Herreweghe zich met zijn 
wereldberoemde zielskinderen Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Elysées op het 
romantische repertoire. 

De orkestrale grandeur van Anton Bruckner herbergt een diepgewortelde religiositeit, zowel in zijn 
instrumentale Tweede Symfonie als in zijn vocale Tweede Mis. Met impressionante klankblokken, die 
wel de muzikale weergaves lijken van reusachtige kathedralen, stelt Bruckner zijn muziek volledig ten 
dienste van het Eeuwige Onbekende. 

Dankzij zijn kenmerkende gebruik van authentieke instrumenten, legt Herreweghe evenwel een enorme 
transparantie en vanzelfsprekendheid bloot. Ondertussen stapelde zich al een reeks cd-opnames op, 
die stuk voor stuk bewijzen dat Herreweghe erin slaagt om door te dringen tot de blanke pit van 
Bruckners bolster. Beleef kunstreligie van de zuiverste vorm in handen van een monumentale dirigent, 
en wel in de perfecte setting van de Sint-Baafskathedraal. 
Een schitterende ster aan het Festivalfirmament die u gewoon móet spotten! 

KIES UIT EEN VAN DE  
VOLGENDE CONCERTEN

MEDITERRANE RITMES  
IN HARTJE GENT

UITVOERDERS
Orchestre des Champs-Elysées

Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe, dirigent

PROGRAMMA
Anton Bruckner 

Symfonie nr2 in C mineur
Mis nr 2 in E mineur

RESERVEER NU UW TICKETS VIA  
WESHAREMUSIC@FESTIVAL.BE  

OF 09 243 94 89 

CONTACTPERSOON:  
TIM DE BACKER

Na twee uitverkochte voorstellingen 
in de Floraliënhal vorig jaar, kan ook in 
2019 flamenco niet ontbreken. Als een 
van de meest getalenteerde en geprezen 
flamencodanseressen van haar generatie, 
werd Luisa Palicio bekroond tot Artista 
Revelación op de Biënnale van Sevilla. Ze 
betovert je met haar buitengewone elegantie 
en het sierlijk bewegen van de bata de cola, 
de typische flamencojurk met sleep. Een 
indringende blik, elegante bewegingen, 
ritmisch voetengestamp; zet je schrap voor een 
optreden waar de sensualiteit van het podium 
spat!

FLAMBOYANTE FLAMENCO 
MET LUISA PALICIO

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.


